HEA REISIJA! PÄIKESELINE EGIPTUS TERVITAB SIND!
Reisikorraldaja Kidy Tour partner Egiptuses on Bright Sky, Egiptuse üks suurimatest turismiga
tegelevatest firmadest, kellel on pikaaegne kogemus turismivaldkonnas. Bright Sky korraldab
ekskursioone ja teeb kõik vajaliku, et tagada meie klientidele kvaliteetne puhkus. Sihtkohas teenindavad
Teid Kidy Touri reisiesindajad, kes valdavad eesti, vene ja inglise keelt. Meie esindajad võtavad Teid
vastu lennujaamas ja saadavad hotellidesse, viivad läbi infotunnid ja abistavad Teid kogu puhkuse vältel.
Kidy Tour reisiesindajate kontaktid
KUURORT
Hurghada
Hurghada

KIDY TOUR REISIESINDAJA
NIMI
Jelena Leppel
Marina Tsingisser

KONTAKTTELEFONI NUMBER SUHTLUSKEEL
+201068298333

eesti/vene

+201068361110

eesti/vene

TALVEHOOAJAL 2017/2018 ON MEIE HURGHADA LENDUDE OPERAATORIKS GETJET AIRLINES.
ENNE REISI: Lennujaamas tuleb olla vähemalt 2 tundi enne lennu väljumist. Check-in algab 2 tundi enne
ja lõpeb 45 minutit enne lennu väljumist. Palun täpsustage lennuaega oma reisikonsultandi käest 24h
enne väljalendu! Jälgige infot meie kodulehel või Tallinna Lennujaama kodulehel. Väljuvate lendude info
on saadaval lennujaama kodulehel vähemalt 24 tundi enne planeeritava reisi algust. Lend kestab
orienteeruvalt 5 tundi. Sihtkohas teenindab Teid meie partnerfirma Bright Sky ja Kidy Tour
reisiesindajad, nemad tervitavad Teid lennujaamas, edastavad esmase informatsiooni ja saadavad
hotellidesse. Esindajaid tunnete ära Kidy Touri/Bright Sky sildi järgi. Reisiesindajatega kohtute
lennujaamast väljudes. Esindaja kontrollib Teid nimekirja alusel ning näitab kuhu bussi peate suunduma.
Transfeerbuss ootab Teid lennujaama saabuvate lendude parklas. Tagasituleku transfeeri kellaaeg
saadetakse päev enne lahkumist hotelli vastuvõttu või pannakse info välja Teie hotellis olevale
infotahvlile. Täpsemat informatsiooni ärasõidu kohta on võimalik saada ka meie kohapealsetelt
esindajatelt 1 päev enne väljalendu. Vajadusel saate nendega kontakteeruda telefoni teel, esindajad on
kättesaadavad kell 09:00-20:00. Muudel aegadel palume ühendust võtta ainult hädavajadusel.
PAGAS: Tasuta pagasi ülevedu on 20kg, kaalulimiidi ületamisel tuleb tasuda lisatasu. Juhul kui reisite erivõi ülemõõdulise pagasiga (nt golfivarustus, jalgratas, suusavarustus, surfilaud jms) palume Teil sellest
teada anda oma reisikonsultandile reisi broneerides või hiljemalt 72 tundi enne reisi väljumist. Kergesti
purunevad ja väärtuslikud esemed, samuti raha ja dokumendid hoidke võimalusel käsipagasis.
Lennufirma ei vastuta nende esemete purunemise või kadumise eest. Varustage pagas nime ja
aadressilipikuga ning võimalusel kasutage erimärgistust, mis teeb pagasi teie jaoks kergesti
äratuntavaks. See teeb kadumise korral pagasi leidmise märksa kiiremaks. Vältimaks pagasi määrdumist,
kahjustumist, lukkude rebenemist või esemete kaotsiminekut pagasist on nutikas lasta pagas enne

lennule registreerimist turvakiletada. Registreeritava pagasimäär ei tohi rahvusvaheliste standardite
kohaselt ületada 32 kg (tasuta on lubatud 20kg; ülejäänud kg lisatasu eest). Käsipagasisse palume mitte
jätta terariistu (küünekäärid, küüneviil, taskunoad jne.) Väärisasjad ja kergesti purunevad esemed
(fotoaparaat, videokaamera) palume pakkida kaasavõetavasse pagasisse.
TOITLUSTAMINE LENNU AJAL: Reisipaketi hind ei sisalda toitlustamist lennuki pardal. Lennu ajal on
võimalik osta lisatasu eest jooke ja suupisteid pardamenüü alusel.
ERIVAJADUSTEGA REISIJAD: Lennu sujuvaks kulgemiseks peaks lennufirmat/reisikorraldajat reisija
erivajadustest teavitama juba reisi broneerides. Palume informeerida, kui: vajate erilist abi pagasiga/
vajate erilist abi lennukisse või lennukilt reisiterminali jõudmiseks/ kasutate akutoitel ratastooli/ olete
vaegkuulja ning vajate personaalset informatsiooni / reisite koos juhtkoeraga / jne
REISIDOKUMENDID, VIISA:
EGIPTUSE VIISA: Egiptuse 30-päevane turistiviisa on tasuline viisamark, mis kleebitakse passi. Viisa peab
ostma kõigile passiomanikele, ka imikutele. Kõik pikemad viisad tuleb teha Egiptuse saatkonnas
Helsingis.
Tellimuse vormistamisel lisandub paketi hinnale viisa maksumus automaatselt 26.50 EUR / inimene.
EESTI KODANIKU PASS
Reisidokumendi ehk passi kehtivuse tingimused:
- pass peab olema kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu
- passis peab olema vähemalt 1 vaba lehekülg
- edasi-tagasi piletite broneering
- hotelli broneering
- soovitav tervise- ja reisikindlustus kogu viisa perioodiks
- soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel: http://vm.ee/et/eestikodaniku-luhiajalise-valisriigis-viibimise-registreerimine
VENE KODANIKU PASSILE (ELAMISLUBA EESTIS)
Reisidokumendi ehk passi kehtivuse tingimused:
- pass peab olema kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu
- passis peab olema vähemalt 1 vaba lehekülg
- KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka ID kaart!
- edasi-tagasi piletite broneering
- hotelli broneering
- soovitav tervise- ja reisikindlustus kogu viisa perioodiks
- soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel: http://vm.ee/et/eestikodaniku-luhiajalise-valisriigis-viibimise-registreerimine
EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS (ELAMISLUBA EESTIS)
Juhime Teie tähelepanu, et on muutunud Egiptuse viisareeglid määratlemata kodakondsusega

välismaalase (halli) passi omanikele. Uute reeglite järgi tuleb välismaalase (halli) passiga reisijatel viisa
ette vormistada Egiptuse saatkonnast. Viisat piirilt osta enam ei saa.
Viisa taotlemiseks Egiptuse saatkonnas on vaja:
1. Passi originaal, mis kehtib vähemalt 6 kuud peale reisi lõppemist;
2. Kaks värvilist pildid 3,5 x 4,5 cm
3. Eesti elamisluba (ID kaardi koopia).
4. Täidetud ja allkirjastatud ankeet
Reisikorraldaja ei garanteeri maalepääsu
RAHA: Egituses käibelolev rahaühik on Egiptuse nael (rahvusvaheline tähis EGP, kohapeal ka LE), mis
jaguneb 100 piastriks. Kasutusel on 1-, 5-, 10-, 20-, 50-, 100 ja 200- naelased rahatähed. Hiljuti tulid
käibele ka mündid. Kursid on muutuvad, täpse hetkekursi saate teada kohapeal.
ARSTIABI: Loodame, et olete endale vormistanud tervisekindlustuse.
Kindlustusjuhtumi korral tuleb ühendust võtta oma kindlustuspoliisil oleva kontaktnumbriga, kus Teile
selgitatakse, mida edasi teha ja kuhu pöörduda. Abi ja nõu saab küsida ka meie kohapealsetelt
esindajatelt. Paljudel juhtudel on arstiabi teenus kohapeal tasuline, sõltumata Teie poliisi olemasolust.
Üldjuhul on kõikides regioonides arstid, kes aktsepteerivad Eesti tervisekindlustusi. Juhul, kui on vaja
teatud teenuste eest tasuda ning osta arsti poolt väljakirjutatud medikamente, tuleb kõik tšekid alles
hoida ning Eestis esitada need kindlustusseltsile. Enamuses hotellides on ka arstikabinet või doktori
väljakutse võimalus, ent sellega võivad kaasneda visiiditasud ning muud rahalisi väljamakseid nõudvad
protseduurid. Omades kindlustuspoliisi ja tasudes kohapeal vajaliku arstiabi eest, paluge arstilt
järgmiseid dokumente: diagnoosi kinnitus, tehtud protseduurid ja nende maksumus, visiiditasu.
(Täpsema loetelu saate oma kindlustusandjalt). Juhul kui arst kirjutas Teile retsepti ja Te ostsite ravimid
apteegist, siis tuleb apteegist saada kviitung ostutehingu kohta (ravimpreparaadid ja maksumus).
Eestisse tagasi jõudes saate esitada vajalikud dokumendid oma kindlustusandjale.
HELISTAMINE: Eestisse helistamine on mobiiltelefoniga suhteliselt kallis. Egiptuses reisiesindajatele
helistades tuleb alustada numbrist 0, ilma rahvusvahelise maa tunnuseta +2, siis läheb kõne läbi
kohaliku võrgu ja on odavam. Sõnumite saatmisel tuleb ette valida +2, vajadusel Eestist helistades tuleb
ette valida +2.
EKSKURSIOONID: Kohapeal saab ekskursioonide eest tasuda dollarites või eurodes vastavalt
päevakursile. Ekskursiooniprogramm ja hinnad võivad kohapeal muutuda. Täpsema informatsiooni
ekskursioonidest edastab Kidy Touri/Bright Sky esindaja infokohtumisel. Võimalik on tellida ka
individuaalekskursioone.
Tähtis teade:
• Kui ekskursioon algab varahommikul, tuleb hommikusöögikarbid tellida ise (kuni 19.00);
• Õhtul saate hotelli vastuvõtulauast tellida äratuse (wake-up call);

• Kui ekskursioon tühistada vähem kui 48 tundi enne väljumist, raha ei tagastata;
• Kui gruppi ei saa täis, võidakse ekskursioon tühistada.
Kõik ekskursioonid korraldab Kidy Touri Egiptuse koostööpartner Bright Sky. Kidy Tour ja Bright Sky ei
võta vastutust teiste agentuuride poolt korraldatavate ekskursioonide eest

Eesti Suursaatkond Egiptuses:
Ajutine asjur Pr. Kadri Jõgi
8. korrus, Abou El Feda Building
Abou El Feda 3, Zamalek
Kairo 11211 Egiptus
Tel: (20) 227 384 190
Faks: (20) 227 384 189
E-mail: embassy.cairo@mfa.ee
http://www.kairo.vm.ee
Välisministeerium soovitab ohutuse eesmärgil vältida kõiki meeleavaldusi ja rahvakogunemisi. Kui teie
asukoha läheduses toimub meeleavaldusi, siis püsige oma hotellis või peatuspaigas. Soovitame
vormistada reisikindlustuse ning enne reisi registreerida end välisministeeriumi kodulehel
www.vm.ee/?q=registreerumine

SOOVIME TEILE SUUREPÄRAST REISI!

